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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová  

Program LabVIEW, virtuálne meracie prístroje VI(Virtual Instruments), Front Panel, Block Diagram, 

Control Panel, Numeric Control 

 

Téma stretnutia : Príprava otvorenej hodiny z elektroniky 

 

Otvorená hodina bola pripravená pre ţiakov 2. ročníka - študijný odbor Elektrotechnika 

Názov vyučovacej hodiny : Tvorba virtuálnych meracích prístrojov v programe LabVIEW. 

Úvodná motivácia ţiakov pozostávala z konkrétnej ukáţky tvorby a pouţitia  Virtuálneho meracieho 

prístroja, z pouţitia rôznych  typov kontroliek, indikátorov, zobrazovačov a funkčných blokov, ktoré 

sa pouţívajú pri návrhu virtuálnych meracích prístrojov a ktoré ţiaci budú samostatne realizovať 

počas dvoch vyučovacích hodín. 

Forma vyučovania bola zvolená samostatná práca ţiakov pri počítačoch. 

Metóda vyučovacej hodiny je výklad, demonštračná metóda, metóda postupných krokov, problémová 

metóda. Názov úlohy, ktorú ţiaci samostatne vykonávali počas vyučovania bola:  pouţitie programu 

LabVIEW na tvorbu nových virtuálnych meracích prístrojov – na operácie sčítania, odčítania, 

násobenia a porovnania v spojení s rôznymi indikátormi výstupných dát.  

Ďalšia úloha bola vytvoriť nový merací prístroj na prevod teploty zo stupňov Fahrenheita na stupne 

Celzia. Po zadaní teploty v stupňoch Fahrenheita sa vykoná navrhnutým Virtuálnym meracím 

prístrojom prevod tejto teploty na stupne Celzia. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Na úvod vyučujúci vysvetlil pouţitie  a princípy tvorby a definovania rôznych typov virtuálnych 

meracích prístrojov, ako aj vyuţitie programu LabVIEW v meracej technike v elektronike. 

 

 V ďalšej časti vyučovacej hodiny vysvetlil  ţiakom popis pracovnej plochy, usporiadanie pracovných 

plôch Front Panel a Block diagram, spôsoby výberu základných typov kontroliek a indikátorov, 

rôznych druhov zobrazovačov, ich pomenovanie, aritmetických a logických funkčných blokov, 

spôsoby prepojenia funkčných prvkov, typy dátových kanálov, spôsoby simulácie činnosti programu 

( jedna slučka, súvislý beh programu, prerušenie programu).  



 

Ţiaci dostali  nasledovné úlohy: 

 – názov prvej úlohy : vytvorte nový virtuálny merací prístroj podľa zadaných poţiadaviek. 

Poţiadavky sme špecifikovali v úvode úlohy: 

V úvode  sme si definovali poţiadavky na funkciu nového VI, ktorý bude vykonávať nasledovné 

úlohy:  

 Sčítanie dvoch desatinných čísel 

 Odčítanie dvoch čísel 

 Porovnanie dvoch čísel a výsledok porovnania zobraziť pomocou Boolovskej premennej (LED 

diódou) 

Otvorili sme si program LabVIEW, usporiadali sme si pracovné plochy Front Panel a Block Diagram 

vedľa seba a následne sme najprv vyberali vhodné typy kontroliek a indikátorov  na zadávanie 

vstupných údajov (celé a desatinné čísla)  a na zobrazovanie výstupných údajov  okne Front Panel. 

Tieto sme si potom pomenovali. V ďalšom kroku sme v okne Block Diagram vybrali jednotlivé 

funkčné bloky sčítania, odčítania, porovnania a tieto sme prepojili dátovými kanálmi. Následne sme 

otestovali funkčnosť nami vytvoreného nového VI meracieho prístroja. 

– názov druhej úlohy : vytvorte nový virtuálny merací prístroj, ktorý realizuje prevod zadanej teploty 

v stupňoch Fahrenheita na stupne Celzia 

Otvorili sme si program LabVIEW, usporiadali sme si pracovné plochy Front Panel a Block Diagram 

vedľa seba a následne sme najprv vybrali vhodný typ kontrolky na zadanie vstupnej teploty ( typ 

Numeric Control). Na tento účel slúţi jednoduchá kontrolka na zadanie  vstupných číselných údajov 

typu Numeric Control. Na zobrazenie výstupnej teploty sme vybrali zobrazovací prvok Numeric 

Indicator. Potom sme vybrali jednoduché funkčné bloky sčítania a násobenia, ktoré sme následne 

prepojili dátovými kanálmi. Následne sme otestovali funkciu nami navrhnutého a zapojeného 

virtuálneho meracieho prístroja. 

Na uvedených dvoch úlohách, ktoré mali ţiaci realizovať v programe LabWIEV sme demonštrovali 

niektoré moţnosti a funkcionality tohto návrhového programu, jeho moţnosti vyuţitia v meracej 

technike a v elektronike. Ţiaci sa oboznámili s princípom a filozofiou práce s uvedeným návrhovým 

simulačným programom pri tvorbe nových virtuálnych meracích prístrojov (VI). 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Realizácia daných dvoch úloh:  Návrh a realizácia nových virtuálnych meracích prístrojov 

v programovacom a vývojovom prostredí programu LabVIEW  si vyţaduje znalosti základov 

elektroniky, výpočtovej a číslicovej techniky.  Preto je vhodné tento návrhový program vyučovať 

v druhom polroku druhého ročníka. 

 Aby ţiaci mohli pracovať na konkrétnych úlohách vytvárania nových virtuálnych meracích 

prístrojov, musia okrem základných vedomostí z uvedených predmetov poznať aj schematické 

značky základných elektronických súčiastok a elektronických funkčných blokov a obvodov, musia 

ovládať kreslenie schematických značiek, postupy vytvárania elektrických obvodov, musia ovládať 

druhy signálov – analógový a binárny, typy premenných – celočíselné a desatinné čísla.  

Vzhľadom na to, ţe program LabVIEW je platený, ţiaci nemajú moţnosť  ho  nainštalovať do 

domácich počítačov  a pracovať s ním v domácom prostredí v rámci dištančného vyučovania. Toto je 

veľká nevýhoda tejto dištančnej formy vyučovania.  

Práca s týmto vývojovým prostredím LabVIEW však podporuje u ţiakov všestranný rozvoj 

vedomostí z elektrotechniky, elektroniky, elektrotechnického merania a programovania, ako aj 

z číslicových elektrických obvodov. 
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15. Dátum 26.04.2021 

16. Podpis  
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Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 



Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku kaţdému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepouţíva 

sa skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totoţný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totoţný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manaţérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia 

klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstiţne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 


